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Eboltás Mezőtúron és Kétpón   4. old.

Nyárzáró vízparti rendezvények   5. old.

Búcsú Dr. Dobos István tanár úrtól   6. old.

XXVI. Szent István Kupa ...    7. old.

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN. Kft. főszervezésében 
2016. augusztus 9-14 között ren-
deztük meg az arTúr Fesztivált és 
az újkori vásárok sorában a 25. 
Túri Vásárt.

A rendezvénysorozat összeállítá-

sát és a programfüzet megjelenését 

követően munkatársaimmal felké-

szülve, nagy izgalommal vártuk, 

hogy végre elkezdődjön a fesztivál. 

Augusztus 9-én Herczeg Zsolt 

polgármester úr fesztivál megnyitó-

ja után az első program Kiss Andrea 

és Nagy Ferenc tanárok fotókiállítá-

sa volt, amelyet koncertek követtek. 

Az alapvetően szabadtérre szer-

vezett programok további fellépőit 

a kedvezőtlen időjárás miatt zárt 

térben tartottuk meg, de a közönség 

lelkesedése töretlen volt. 

Külön kiemelem Csider István  

Zoltán Rendrakás című könyvbe-

mutatóját, a zenei programokat, 

amelyekre sokan látogattak el hoz-

zánk. Örömmel jegyzem meg, hogy 

magas színvonalú, műfajukban 

elismert, nagyon tehetséges művé-

szek jártak nálunk. 

A hét vége felé közeledve péntek-

re az időjárás is jobbra fordult, így a 

Református Templomkertben került 

megrendezésre a Líria Társulat - 

mezőtúri énekesek – és a Dívák 

Éjszakája című program, amely 

feledhetetlen élményt nyújtott a 

több száz fős közönségnek. Ezen a 

napon 17 órától a fesztiváltér is újra 

tárt kapukkal várta a rockzene ked-

velőit, felvonultatva a műfaj képvi-

selőit. Nagy örömünkre a mezőtúri 

Mementó és Magma zenekarok 

idén is felléptek a fesztiválon. 

Szombaton újra több helyszínen 

fogadtuk a nézőket, akik a gyer-

mekprogramok mellett újra meg-

hallgathatták a Vivace Kamarakórus 

csodálatos koncertjét.Aznap este a 

Best Of Zenekar újra nagy sikert 

aratott a fesztiváltéren. 

Vasárnap a korán kelők már reg-

gel 7 órakor sétáltak a Túri Vásárban 

résztvevő árusok portékáit szemlél-

ve, amelyek között szép számmal 

voltak jelen népművész árusok is. A 

vásári forgatag egész nap töretlen 

volt, hála a sok árusnak, valamint 

annak, hogy a tavalyi évhez képest 

lényegesen jobb időjárás volt, 

amelynél ideálisabbat el sem tudok 

képzelni. A színpadi programok 

9.40 órától kezdődtek, biztosítva a 

szórakozást kicsiknek és nagyok-

nak. A nap folyamán nemcsak a 

nagyközönségnek kedveskedtünk. 

Mezőtúr városvezetése fontos-

nak tarja a hagyományok ápolása 

mellett az idősek tiszteletét is, ezért 

Herczeg Zsolt polgármester köszön-

tötte az 50. és 60. házassági évfor-

dulójukat ünneplő házaspárokat. 

50 éves házassági évfordulójukat 

ünneplők: Kun Péter és Gonda 

Róza, Szamosfalvi Imre és Simon 

Lenke, Csikós Sándor és Gellért 

Ilona, Arany Mihály Péter és 

Kőszegi Ilona, Szarka Klára és 

Varga József. 60 éves házassági 

évfordulójukat ünneplők: Erdei 

Gábor és Nagy Ilona Irén, Szabó 

István és Bíró Ilona. 

Gratulálunk és 

további jó egészsé-

get kívánunk!

A programpont 

megkoronázása a 

mezőtúri R13 

Postagalamb Sport-

egyesület által biztosított nagyon – 

nagyon látványos galamb feleresz-

tés volt. 

A színpadi programok mellett 

külön hangsúlyt fektettünk a jubi-

leumi Túri Vásár kísérőprogramja-

inak színvonalas 

és látványos 

hangsúlyozására 

is. A Mesterségek 

Terén kézműve-

sek, tárgyalkotó 

mesteremberek 

mutatták be szakmá-

juk csínját-bínját, 

valamint ingyenesen lehetőséget biz-

tosítottunk a mesterségek kipróbálá-

sára is. A tér programkínálatát népi 

játszóházzal egészítettük ki. Ebben 

az évben újra rendeztünk főzőver-

senyt. Az ételek ínycsiklandó illata 

mellett a főzőhelyek kialakítása is 

remekbe szabott volt. Pörkölt kategó-

riában I. hely: Viharsarki Betyárok – 

dámszarvas pörkölt; II. hely: Gelei 

Tamás kakaspörkölt; megosztott III. 

hely: Juhász Sándor – kecskepörkölt 

és Törökszent-miklós Város 

Önkormányzata – sertéspörkölt. 

Egyéb kategória: I. hely: Balog 

Sándor – topogó; II. hely: Balog Lajos 

– topogó. Különdíjasok: Simon Bence 

– kecskepörkölt; Gyalog István – bir-

kapörkölt; Lukács Marcell – vaddisz-

nópörkölt vargányával. Gratulálunk a 

díjazottaknak és köszönjük minden 

főzőnek a részvételt! 

A zsűri tagjai: Szatmári János és 

Szatmári Zoltán mesterszakácsok, 

valamint Takács Zoltán.

A fesztiváltéren első alkalommal 

rendeztünk csocsóversenyt is, 

amely nagy sikert aratott, ezért 

jövőre is várjuk a „focistákat”. 

A színpadi programokra is 

nagyon sokan kívácsiak voltak. A 

délutáni gyermekprogramot köve-

tően szerencsénkre még Kovács 

Kati kérésére sem esett az eső, és a 

jó idő kitartott Zoltán Erika fergete-

ges nagykoncertjén is.

Természetesen az itt fel nem 

sorolt minden fellépőnek köszön-

jük, hogy produkciójával színesítet-

te a rendezvénysorozatot.

A délutáni motoros bemutató 

ArTúr Fesztivál – Túri Vásár 2016. 

Folyt. a 2. old.
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551 – 901, Fax.: (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 

2016. augusztus 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2016. 

augusztus 29. és 2016. szeptember 01. napja között történik. A kiosztás 

helye a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya 

(Postával szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben törté-

nik a következő beosztás alapján:

A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig 

2016. augusztus 29.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig 

2016. augusztus 30.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig 

2016. augusztus 31.

Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra 

között lehetséges.

A tumultus elkerülése érdekében érkezési sorrendben mindenki kap egy 

sorszámot és ennek megfelelően veheti át az utalványokat.

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból meg-

jelenni 2016. szeptember 01-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalvá-

nyokat.

Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok 
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!

Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem vették át az utalványt leg-

később 2016. szeptember 02-ig jelezze, mert utána nem áll módunkban az 

utalványokat kiadni.

A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya szüksé-

ges, ezek hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!

Mezőtúr, 2016. augusztus 05.

dr. Enyedi Mihály   sk.
         jegyző

Mezőtúr Város Önkormányzata 

az önkormányzat tulajdonáról és a 

vagyonnal való gazdálkodás szabá-

lyairól szóló 24/2012.(IV.06.) 

önkormányzati rendelet 6.§ (1) 

bekezdése, valamint a 9. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot ír ki a 

2709 hrsz-ú, Mezőtúr, I. utca 6. 

szám alatti lakóház, udvar megne-

vezésű ingatlan értékesítésére. Az 

ingatlan induló vételára 3.000.000 

Ft, azaz hárommillió forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, címét,

- cég esetén 30 napnál nem régeb-

bi eredeti vagy hitelesített cégkivo-

natot és eredeti aláírási címpéldányt,

- az ingatlan vételárára tett javas-

latot,

- a pályázó által vállalt fizetési 

feltételeket,

- cég esetén nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a pályázó nem 

áll végelszámolás alatt, nincs ellene 

csőd- felszámolási-, vagy végrehaj-

tási eljárás folyamatban,

- igazolást arról, hogy nincs egy 

évnél régebben lejárt adó és társa-

dalombiztosítási járulékfizetési tar-

tozása.

A pályázatokat 2016. szeptember 

12. (hétfő) 16.00 óráig, írásban kell 

benyújtani személyesen a Mezőtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal I. 

em. 7-es irodájában, vagy postai 

úton a Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám 

alatti címre. A pályázatokat lezárt 

borítékban kell benyújtani, a borí-

tékra rá kell írni: „Az I. utca 6. szám 

alatti ingatlan pályázata, a határidő 

lejártáig felbontani tilos”.

A pályázatok elbírálására legké-

sőbb 2016. szeptember 30-ig kerül sor.

Mezőtúr Város Önkormányzata 

az összességében legkedvezőbb 

pályázatot választja ki.

Mezőtúr Város Önkormányzata 

fenntartja a jogot a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására.

Az ingatlan megtekintését 2016. 

szeptember 5-én 14,00 – 15,00 óráig 

biztosítjuk.

Mezőtúr, 2016. augusztus 18.

Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    

Boldog István, Országgyűlési Képviselő

Lakossági felhívás

Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján városunk is készül egy 
emlékező kiállításra. Ez alkalommal szeretnénk minél több emlékanya-

got bemutatni, írásos emlékezéseket, korabeli tárgyakat, fényképeket, 
újságokat, periratokat vagy viseletdarabokat. Különös tekintettel a 

munkástanácsok akkori szerepére, súlyára, mely üzemekben, gyárakban 

működtek munkástanácsok. Mi jellemezte részvételüket, milyen retorzió 

követte tevékenységüket? Kérünk mindenkit, akinek bármilyen helyi 

vonatkozású 56-os emlékanyag van a birtokában, a kiállítást gazdagítsa 

általa. A kölcsönzött tárgyakról átvételi elismervényt adunk és felelősség-

gel kezeljük. Az anyagokat a Közösségi Ház titkárságán gyűjtjük. 

Telefon: 06/56 350-299

Köszönet
A házassági évfordulósok köszönetet mondanak: Mezőtúr Város 

Önkormányzatának, Herczeg Zsolt Polgármester Úrnak és segítőinek a Túri 

Vásár alkalmán kapott köszöntőért és bensőséges ünneplésért. 

Tisztelettel:
Az 50. és 60. évfordulójukat 

ünneplő házaspárok

idén is osztatlan sikert aratott, 

hiszen a látványos elemekkel meg-

spékelt műsor igazi kuriózum volt. 

A vásári programok mellett városun-

kat is bemutattuk a vidékről érke-

zőknek, ezért 10-18 óra között város-

néző kisvonat közlekedett, megis-

mertetve építészeti örökségünket. A 

hét folyamán sok kísérőprogrammal 

is vártuk a látogatók, amelyek szer-

vezőinek, rendezőinek ezúton is 

köszönjük az együttműködést. 

Köszönetem fejezem ki munkatársa-

imnak is a szakmai munkáért, 

remek szervezésért, a színvonalas 

lebonyolításért és a sok jó ötletért, 

amelyeket beépítettünk a progra-

mokba. Idén is minden rendezvény 

megtekintése ingyenes volt. 

A rendezvény főtámogatója 

Mezőtúr Város Önkormányzata volt. 

Ebben az évben is jól jellemezte 

az összefogást a mezőtúri vállalko-

zók, magánszemélyek tenniakarása, 

a rendezvény melletti kiállása, amely 

mind anyagi támogatás formájában, 

mind segítségnyújtásban megnyilvá-

nult. Köszönjük támogatásukat! 

Bízom benne, hogy jövőre is 

találkozunk, hiszen a programsoro-

zathoz Önökre is szükség van ked-

ves mezőtúriak!

Tisztelettel és köszönettel:
Bordács László ügyvezető
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KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
Regisztrált álláskeresők részére 

2016. szeptember – október hónapokban
Eu-s társfinanszírozású programok keretében az alábbi

képzéseket indítjuk
MEZŐTÚRON

•	PINCÉR	
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

Időtartam 6,5 hónap

•	IRODAI	ASSZISZTENS
Belépési feltétel: érettségi

Időtartam 8,4 hónap

•	RAKTÁROS	+	ÉPÍTŐ-	és	ANYAGMOZGATÓ	GÉP	KEZELŐJE
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

Időtartam 4,1 hónap

•	FOGYÓELEKTRÓDÁS	VÉDŐGÁZAS	ÍVHEGESZTŐ
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

Időtartam 5,2 hónap

•	MEZŐGAZDASÁGI	VONTATÓ	VEZETŐ	„T”	KATEGÓRIA
Belépési feltétel: Alapfokú iskolai végzettség, „B” kat. jogosítvány, kere-

setpótló juttatás nélkül. Időtartam: 5 hónap (nem intenzív)

A képzés a hallgatók számára díjtalan, emellett havonta keresetpótló jut-

tatást biztosítunk, valamint a vidékiek számára az utazás díját térítjük.

További információkról érdeklődni személyesen a Jász – Nagykun - 

Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályán (5400 Mezőtúr, Rákóczi út 3.), vagy az 56/578-420 telefonszá-

mon, valamint a mezoturjh.fogl@jasz.gov.hu e-mail címen lehet. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

A kerékpározás népszerűsé-
gének és a kerékpárok értékének 
növekedése magával hozta az 
ezzel kapcsolatos lopások számá-
nak gyakoribbá válását és az oko-
zott kár összegének emelkedését. 

A kerékpárlopások felderítésé-

nek egyik hatékony eszköze egy 

egységes nyilvántartási rendszer, 

ahol a bicikliket egy központi adat-

bázisban egyedi azonosító jeleikkel 

együtt regisztrálják, ugyanakkor 

tulajdonosának adatai is elérhetővé 

válnak ennek a programnak 

köszönhetően.  

Az eddig csak lokálisan és eltérő-

en működő gyakorlatok helyett 

valósult meg az országos szinten 

elérhető www.bikesafe.hu regiszt-

rációs adatbázis és egyúttal kam-

pány a kerékpárlopások megelőzé-

se, illetve az ellopott biciklik feltalá-

lása érdekében.   

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 

augusztus hónapban a „Házhoz 

megyünk!” bűnmegelőzési prog-

ram keretében az alábbi időpontok-

ban és helyszínen hirdet a lakosság 

részére lehetőséget, hogy a rendőr-

ség segítségével tudják kerékpárjai-

kat regisztráltatni.

2016. szeptember 12-én 13-15 óra
2016. szeptember 13-án 13-15 óra
2016. szeptember 14-én 09-11 óra
2016. szeptember 15-én 09-11 óra
2016. szeptember 16-án 10-12 óra 
között.
Helyszíne: Mezőtúri Közmű-

velődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft., Közösségi  Ház, 

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Várunk minden kedves kerékpá-

ros érdeklődőt!

„BikeSafe”

A méhnyakrák szűrés az orvoslás 

sikertörténete. A méhnyak jól vizs-

gálható, feltárással láthatóvá   tehe-

tő. Jól ismerjük a méhnyakrák okát, 

biológiai viselkedését, lefolyását. 

Az ezzel kapcsolatos teendők is 

kikristályosodtak.

Az elnevezés félrevezető, mert nem 

magát a kifejlődött méhnyakrákot 

keressük, hanem az úgynevezett rák-

megelőző állapotokat, melyek kezel-

hetők. A vizsgált személy részére 

többlet terhet, időt vagy kellemetlen-

séget nem jelent, mert egyszerű 

nőgyógyászati vizsgálat kapcsán, 

annak részeként elvégezhető.

Jelenlegi gyakorlatban a rákszű-

rést évente ajánljuk és két részből 

áll. Egyik része a cytológia, amikor a 

rákszűrés során levett sejtek mikro-

szkópos vizsgálata történik. Másik 

része a kolposzkópia, ahol a méh-

szájat mikroszkóppal megtekintjük.

A betegséget a HPV (Humán 

Papillóma Vírus) bizonyos alcso-

portjai okozzák. Jelenléte a méh-

nyak hámjában kimutatható és 

meghatározható. A közeljövőben 

ez is a rákszűrés részévé fog válni. 

Ez eredményezheti a méhnyakrák 

szűrés érzékenységének és pontos-

ságának növekedését. 

Az ok ismerete lehetővé tette a 

méhnyakrák elleni védőoltás kifej-

lesztését, ennek beadása minden 

nőnek ajánlható. A 12 évüket betöltött 

lányok részére ingyenes, iskolai kam-

pányoltás keretein belül. Felhívjuk a 

figyelmet az egyéb daganatokkal kap-

csolatos éberségre, így az emlő havon-

ta végzett önvizsgálatára, a vérzések 

regisztrálására (Menses naptár).

Minden nő és anya érezze köteles-

ségének, hogy nőismerőseit (család-

tag, rokon, munkatárs, stb.) biztassa 

a nőgyógyászati rákszűrésen való 

megjelenésre. A Mezőtúri Kórház 

Egészség-fejlesztési Irodája rendsze-

resen szervez nőgyógyászati rákszű-

rést. Ennek célja a vizsgálat „népsze-

rűsítése”, de nem pótolja az egész-

ségtudatos magatartáson alapuló 

évenkénti önkéntes megjelenést. 

Magyarországon évente mintegy 

500 nő hal meg méhnyakrákban. 

Ennek nem lenne szabad megtör-

ténnie, a világ fejlettebb országai-

ban ez a súlyos, senyvesztő, nagy 

szenvedéssel járó megbetegedés 

ma már ritkaságként fordul elő.

Dr. Ádám István szülész-
nőgyógyász főorvos
Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11

Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com

A méhnyakrák szűrésről röviden
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Eboltás Mezőtúron és Kétpón

2016. augusztus 27. /szombat/:
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA)  07.00. tól - 10.00. ig.

Mezőtúr  Újvárosi posta előtt   07.00. től - 10.00. ig.

Kétpó-    Polgármesteri Hiv. előtt   07.00. tól - 10.00. ig.

2016. augusztus 28. /vasárnap/:
Mezőtúr-Erkel F. út ( volt Fazekas daráló) 07.00. tól - 10.00. ig.

Mezőtúr-Fűzfa út 1. (volt Dózsa tsz.)  07.00. tól - 10.00. ig.

Mezőtúr-Túrkevei úti falatozó   06.00. tól - 10.00. ig.

2016. augusztus 30. /kedd/:
Mezőtúr-Alkotmány tér   06.00. tól - 10.00. ig.

2016. augusztus 31. /szerda/:
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA)  /délután/ 16.00. tól - 18.00. ig.

2016. szeptember 01. /csütörtök/
Mezőtúr- Erkel F. út (volt Fazekas daráló)  /délután/  16.00. tól - 18.00. ig.

Mezőtúr- Szolnoki út-Dob út sarok (volt Méntelep)    07.00. tól - 09.00.ig.

2016. szeptember 03. /szombat /:
Mezőtúr  Újvárosi posta előtt    07.00. től - 10.00. ig.

Kétpó-    Polgármesteri Hiv. előtt   07.00. tól - 10.00. ig.

2016. szeptember 04./vasárnap/:
Mezőtúr-Fűzfa út 1. (volt Dózsa tsz.)   07.00. tól - 10.00. ig.

Mezőtúr-Túrkevei úti falatozó    06.00. tól - 10.00. ig.

Valamennyi 3 hónaposnál idősebb kutyát tulajdonosa köteles veszettség 

elleni oltatni!

Csak mikrochippel ellátott kutya oltható. A chip behelyezését a helyszí-

nen is elvégezzük.

Veszettség elleni védőoltás ára: 3500 Ft kutyánként. A Kisállat 

Egészségügyi Könyvet /amennyiben már van/ kérjük, hozzák magukkal! 

Az elveszett, otthonhagyott könyv pótlása 200 Ft/db. A kötelező féregtele-

nítés ára:100 Ft/tabl./10 kg.

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és kedves hozzátartozóit 

a	II.	Világháborús	Bombázás	Mezőtúri	Áldozatainak	
Emléknapja

alkalmából 2016. szeptember 1-jén rendezett
városi megemlékezésre.

Program:
– 17:00 órakor megemlékező beszédet mond Éger Ádám lelkész-vallás-

tanár.

– A műsorban közreműködnek a Búzavirág Népdalkör tagjai.

– A történelmi egyházak képviselői ökomenikus imádsággal emlékez-

nek az áldozatokra.

– Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére 

kerül sor.

Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér II. Világháborús Emlékmű

A Túr – Tű Foltvarró Szakkör ez 

év őszén ünnepli megalakulásának 

15. évfordulóját. 

Ez alkalommal ismét megrendez-

zük, immár hagyományossá váló, 5. 

őszi közös varrós napjainkat, mely-

nek időpontja. szept. 9-10-11; pén-

tek, szombat, vasárnap 9-17 óra 

között, a Közösségi Házban. 

Programunkban fő helyen szerepel 

többféle táska varrásának tanítása, 

de falikép, terítő, sokféle apróság 

bemutatása, régi és új foltvarró 

technikákkal való tanítás is szerepel 

a három nap alatt. 

A tábor kezdetével egyidőben 

kerül sor a Jubileumi Kiállítás meg-

nyitójára, melyben igyekeztünk a 

15 év munkájába bepillantást nyúj-

tani; a kiállítás megtekinthető 

november 8-ig. Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt, régi és új ked-

ves tű-barátot, foltos-társainkat!

Ezúton szeretném megköszönni 

annak a 40-46 lánynak-asszonynak 

szorgalmát, lelkesedését, kreativitá-

sát, akik az elmúlt 15 év alatt, több-

kevesebb időt eltöltve szakkörünk-

ben elsajátították a foltvarrás forté-

lyait, továbbvitték, gyarapították 

tudásukat e kézimunka szeretetével 

élnek és szépítik környezetüket. 

Köszönjük az Önkormányzat 

mindenkori támogatását, a 

Közösségi Ház minden dolgozójá-

nak folyamatos, szíves segítségét, 

szakkörünk mindennapi tevékeny-

ségének biztosítását. 

Végül, de nem utolsó sorban sze-

retném köszönteni szakkörünk ala-

pító tagjait, akik közül néhányan 

jelenleg is aktívak, lelkesen, tudásu-

kat önzetlenül tovább adva dolgoz-

nak együtt egy fiatalabb generáció-

val, hogy a szakkör munkája a jövő-

ben is olyan sikeres legyen, mint 

napjainkban. Köszönöm a szakkör 

minden tagjának lelkiismeretes, 

kreatív, segítőkész, igényes munká-

ját, feladatvállalását, mellyel segítik 

továbbvinni a 15 év szép hagyomá-

nyait. 

Varga Kálmánné Ibolya 
szakkörvezető

Mezőtúr – Túr-Tű Foltvarró Szakkör

2016. augusztus 10-én bronzön-

tésre került sor a Takács tanyán. 

Újraolvasztás után formákba öntöt-

ték a forró bronzot. Az előkészített 

formákba közel 1000 Celsius fokos 

vörösen izzó olvasztott bronz kerül. 

A formákat celofánnal vonják be, 

hogy ne kerüljön szennyeződés a 

forma belsejébe. Amikor a forma 

megtelik forró bronzzal komoly 

feszítőerőt fejt ki, ezért körbedöngö-

lik homokkal , mert már önállóan 

nem tudja megtartani azt a fajsúlyt, 

amit kap, amikor a bronz belekerül. 

A tégelyben az olajégő zöldes láng-

gal ég. A bronzöntés során kisebb 

járatokon keresztül kerül a forró 

folyékony bronz a formákba. Amikor 

hűl az anyag, zsugorodik. Biztonsági 

utak kellenek ahhoz, hogy a gravitá-

ció által a zsugorodáskor,hűléskor 

ezek a járatok megteljenek és ne 

engedjék, hogy a bronz visszamász-

szon a formába, hanem nyomást 

gyakoroljon a fölső részre. Ilyenkor 

az egész anyag összsúlya dupla 

annyi, mint a végső súlya. Miután 

elkészült az öntvény, kihűlés után 

tisztításra szorul. Drótkefével, kiska-

lapáccsal, reszelővel, csiszolópapír-

ral teszik kiállításra méltóvá az elké-

szült műalkotásokat. 

Idén elkészítenek egy beton és 

egy bronz szobrot, melyek köztéri 

1956-os alkotások lesznek. 

Kisplasztikák készülnek az idei 

évben is valamint üvegből is készí-

tenek műalkotásokat, melyeket 

augusztus 20-án egy kiállítás kere-

tében megtekinthet a kíváncsi 

közönség a Városi Galériában. 

Zrínyi Orsolya - MVTV

Bronzöntés a Takács tanyán
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Ismét csodás fénybe borult a Hortobágy – Berettyó főcsatorna vize. 2016. 

augusztus 20-án, az Államalapítás ünnepét megkoronázva került sor a 

Lampionúsztatásra, melyre idén is sokan kilátogattak. A remek időjárásnak 

köszönhetően többen igénybe vették a különböző vízi sporteszközöket is. 

A délután folyamán a kisebbeknek lehetőségük volt lovagolni, csillámteto-

válást és arcfestést készíttetni, valamint azok, akik az esti úsztatásra még 

nem készítették el saját lampionjaikat, azt óvónők segítségével megtehet-

ték. 17 órakor kezdődtek a színpadi programok. Elsőként a mezőberényi 

Fénysugár Bábcsoport előadását tekinthették meg a rendezvényre látoga-

tók. A három kismalac történetét modern feldolgozásban adta elő a társu-

lat, így kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolt a műsor. Majd Herczeg 

Zsolt polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, azután a The Quenn BZ 

show tánccsoport brazil műsorával folytatódott a program. Sötétedéskor 

vízre kerültek a szebbnél szebb lampionok. Az évek folyamán egyre kreatí-

vabb ötletek valósulnak meg. A rendezvény utcabállal folytatódott a 

Kossuth téren, ahol az ABBA Slovakia emlékzenekar nagykoncertjére tán-

coltak fiatalok és idősebbek egyaránt.

De a hétvégi rendezvények sora ezzel nem ért véget. Másnap, augusztus 

21-én, ismét benépesült a kikötő és kezdetét vette a Berettyó Kupa 2016 – 

Sárkányhajó verseny. A versenyen 8 csapat mérte össze erejét és szelte a 

Hortobágy – Berettyó főcsatorna vizének habjait. A jó időnek és a lelkes 

szurkoló tábornak köszönhetően idén is remek hangulatban zajlott a ver-

sengés, ahol a következő eredmény alakult ki:

Túri Erős kategória:

1.helyezett:  Túri Sárkányok

2.helyezett:  Békési Sárkánylovasok

3.helyezett: Acélozott Sárkányok (FF Fémfeldolgozó Zrt.)

Túri Vegyes kategória:

1.helyezett: Túri Vikingek (Mezőtúri Rendőrség)

2.helyezett: LEDFAK Sárkányok (LEDFAK Kft.)

3.helyezett: Tűzsárkányok

4.helyezett: M.I. Sárkányai (Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft.)

5.helyezett: Házisárkányok

A hagyományok szerint az időeredmények alapján az abszolút első 

helyezett csapat viheti haza a vándor evezőt, ez idén a Túri Sárkányok csa-

pata volt.

Köszönjük támogatóinknak a rendezvények sikeres lebonyolításához 

nyújtott segítséget:

Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Közművelődési és Sport KN 

Kft., Mezőtúri Városi Kommunális Kft., Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri Ipari Park Kft., Közép-Tisza-Vidéki 

Vízügyi Igazgatóság, Mezőtúri Városi Óvodák óvodapedagógusai, Csernyán 

Péter, Harmat Mihályné, Pinki Horgászbolt (Veres Imre), Hídfő Autószerviz 

(Bordács Autó Kft.), Mobil Shop (Szebegyinszki Attila), Városi Polgárőr 

Egyesület, Körös – Túr –Szol Hajózási Társaság, Nemzeti Szálloda.

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
Szűcs Lajos elnök

Nyárzáró vízparti rendezvények

A Rendőrségi Igazgatási Központban a „Házhoz megyünk” elnevezé-
sű rendőrségi vagyonvédelmi program keretében rendezték meg az 
országos vetélkedőt a minap. 

A rendezvény megnyitóján Dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy bűnügyi 

országos rendőrfőkapitány-helyettes köszöntötte a megjelent versenyző-

ket. Az eseményen részt vettek a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, az 

Országos Polgárőr Szövetség, az Aegon Magyarország Zrt., valamint a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara képviselői.

A vagyonvédelmi vetélkedőn 19 megyéből, illetve a fővárosból érkezett 3 

fős csapatok mérték össze tudásukat.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságot képviselő 

mezőtúri Papp család az előkelő negyedik helyen fejezte be a versenyt. Az 

Aegon Magyarország Biztosító díjazásában I. helyezést ért el a megyénket 

képviselő Papp Ferencné, id. Papp Ferenc és ifj. Papp Ferenc.

A lakosság vagyonbiztonsága érdekében 2015 őszén indított, és egészen 

2016 végéig tartó országos kampánysorozat keretében megyénként három 

településen és a főváros három helyszínén felállított információs pontokon 

minden hónapban, egy héten keresztül szakemberek látják el tanácsokkal 

a vagyonvédelemről és a biztonságról érdeklődő lakosságot.

A kampánysorozat célja továbbra is a lakosság vagyonbiztonságának 

fokozása, az állampolgárok bűnmegelőzési felvilágosítása, a vagyon elleni 

bűncselekmények visszaszorítása, valamint az állampolgárok önvédelmi 

készségeinek fejlesztése - számolt be a Szoljon.hu-nak Vadász Gabriella 

megyei rendőrségi sajtóreferens.

Forrás: www.szoljon.hu

Szép eredmény a „Házhoz megyünk” országos döntőjén

www.mkskft.hu
www.mezoturesvideke.hu

Keressenek minket a facebookon is!
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Nem lehet tárgyilagosnak lenni. 

Mindig megrendít bennünket isme-

rőseink, barátaink halála. A halál 

botrány az észnek és tragédia a 

szívnek. Hisz a búcsúzás fájdalmán 

túl óhatatlanul saját sorsunkra is 

gondolunk. Ez emberi állapot és 

végességünk szomorúsága. De a 

megújulásra vágyakozó emberi 

szellem hisz  abban, hogy a világot, 

életünket nem a vak véletlen moz-

gatja: és a mindenség életében 

nincs halál, csak változás és élet. 

A Tanár úr sorsa, élete, gondola-

tai világa összefonódott több ezer 

tanítvány seregével. 

Osztályunkat, mint osztályfőnök 

is 1946 – 1947 tanévtől tanította az 

angol, majd ezt követően az orosz 

nyelv ismeretére. 

Dr. Dobos István a Mezőtúri 

Református Gimnáziumban 

(Dózsa) és a Teleki Blanka lánygim-

náziumban is oktatott. A későbbi-

ekben a helyi mezőtúri Főiskolában 

a lektorátust vezette17 évig.

Sziporkázó tudása magyar és 

angol nyelvből mindnyájunkat 

elbűvölt. Fejből elmondta többek 

között Arany János, Vörösmarty 

Mihály költeményeit is, ilyenkor fel-

ragyogott csodás, kifejező erejével. 

A Tanár úr útmutatásait megőriz-

zük, és továbbadjuk. Hitet, lelkierőt 

és bátorságot ad ez mindnyájunknak. 

Úgy érezzük, amit oly szomjas 

szívvel keresünk, nem múlhat el, 

nem tűnhet el nyomtalanul. Az 

egyéniség ereje tovább sugárzik, 

mint ahogyan régen kihunyt csilla-

gok fénye tovább száll felénk. 

És amikor a fény és meleg forrása 

elapad a hűvösödő alkonyatban 

visszaadják azt, amit egyszer kap-

tunk, hogy másoknak is jusson 

belőle. 

Ezeknek a gondolatoknak a 

jegyében búcsúznak tőled, Tanár úr 

barátaid és tanítványaid. 

Isten áldjon, nem felejtünk!

 Nyugodj békében. 

Illy László
túri öregdiák, ny. egyetemi 

nyelvtanár

Búcsú	Dr.	Dobos	István	tanár	úrtól
1917 – 2016

Tanár és tanítvány:
Balról	dr.	Dobos	István	(ül)	mellette	
Illy László nyelvtanár, öregdiák

„Borostyán létben zenébe zárva
 Tűrte az időt együtt, s egyedül.

És most, hogy elment, arcát felidézni nem lehet 
Társunk a fájó néma csend 

Csak örökségünk, a ránk hagyott zene
Mely puha ritmusokból szőnyeget terít

S halkan elkíséri fáradt doktorát 
A mindent gyógyító végtelen felé 

Dallammal fürösztve arcvonásait.”

Emlékezzünk
Haller Gábor

(zongoratanár,	kántor,
Animato	Quintett	alapítója)	
halálának 20. évfordulójára

- felesége, lánya, veje, unokái - Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. szeptember 1-jétől üzemel.

Menetrend:  hétfőtől vasárnapig 6:00 - 19:00 óráig 
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.
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Túri	Vásár	Kupa	Csocsóverseny
2016. augusztus 14.

Helyszín: Fesztivál Tér, Szamóca Bisztró.

Össz induló: 11csapat (22fő).

1.hely: PUMA CSAPAT

2.hely: NON-STARTER

3.hely: TŐKÉSI BROTHERS

4.hely: ALKOHOLISTÁK

5.hely: MALAVOLTI

6.hely: MEMENTO

7.hely: MITTUDOMÉN

8.hely: BRUTÁLIS KIRÁLYOK

9.hely: SIVATAGI ROHAMCSIGÁK

10.hely: FOCISOK

11.hely: ANYA+ÉN

Köszönjük a jó hangulatú versenyt a csapatoknak, reméljük jövőre is 

találkozunk!

Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT., 

Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Loksi and Dió, Szamóca Bisztró, Ugrai 

Bálint.

 

Túri Vásár Kupa Finomszerelékes Horgászverseny
2016. augusztus 13.

Gyerek egyéni:
1.hely: Vásárhelyi Lajos

2.hely: Balog Lajos, Balog Roland

3.hely: Eszes Szilárd

4.hely: Klein Róbert

5.hely: Hornok Elek, Rómer Roland

6.hely: Kovács Patrik

Felnőtt csapat:
1.hely: Malavolti Claudio, Malavolti Andrea

2.hely: Gulyás Norbert, Fenyvesi László

3.hely: Csikós Attila, Ifj. Ádám Tibor

4.hely: Balaskó László, Veres Imre

5.hely: Vásárhelyi Lajos, Balogh István

6.hely: Bozsó Róbert, Kovács Ferenc

7.hely: Ványai Zoltán, Kecső Krisztián

8.hely: Fejes István, Ifj. Fejes István

9.hely: Molnár Dávid, Krecskó László

Felnőtt egyéni:
1.hely: Malavolti Andrea 6,46kg

2.hely: Veres Imre 4,60kg

3.hely: Ifj. Ádám Tibor 3,84kg

Össz fogás: 48,28kg.

Össz induló: 33 fő.

Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN KFT., 

Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, F.I.L.M KFT. Köszönjük a finom ebé-

det: Veres Imréné Kati és Veres Imre, valamint a helyek tisztításában részt-

vevők segítségét.

 

Ági	30.	Szülinapi	Csocsóverseny
2016. október 01.

Helyszín: Loksi and Dió

Gyülekező: 13 óra.

Verseny kezdete: 13,30.

Nevezés a helyszínen: 500Ft/csapat.

Minden szórakozni vágyó indulót szeretettel várunk!

További információ: Veres Imre versenyszervezőnél. Tel 06/20-9159700 

és Szabó Ágnes 06/20-2656455

 

A Karcagon megrendezésre 

került utánpótlás és felnőtt asztali-

tenisz verseny remek szezonkez-

dést hozott játékosaink számára. 

Felnőtt párosban bronzérmesek: 

Szenes Iván és Gelei Sanyi alkotta 

párosunk, valamint Galáth Ferkó és 

Németh Pál (KSI) páros. Ferkó a fel-

nőtt egyéni kategóriában második 

helyen végzett. Ifjúsági páros kate-

góriában Ferkó és Németh Pál (KSI) 

ezüstérmet szereztek. Serdülő 

páros kategáriában Ferkó és Bánfi 

Balázs (Szolnoki Honvéd SE) az 

első helyen végeztek. Ifjúsági egyé-

niben Ferkó ezüstérmes, serdülő-

ben pedig aranyérmes lett. 

Gratulálunk a helyezést elérteknek! 

Hajrá Mezőtúr!

(forrás: Mezőtúri AFC 
Asztalitenisz Szakosztály )

XXVI. Szent István Kupa Országos Nyílt 
Asztalitenisz Verseny - Karcag

2016. augusztus 13-14.

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelenté-

se az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, 

amelynek elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu,  
telefon: 06- 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges. Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON 

hibabejelentő részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. 

Telefon:	+	36	80	/	210-310.	

A mezőtúri 23 éves Bodor Mária 
felépülésének megsegítésére 
indult gyűjtés a facebookon. A 
család, a rokonok, barátok, isme-
rősök kérnek mindenkit, hogy aki 
teheti segítsen.

Marcsinál leukémiat diagnoszti-

záltak 1 évvel ezelőtt. Most 

Budapesten kapja a kezeléseket. 

Nagyon sokoldalú segítségre van 

szüksége, de a kiadások fedezése is 

költséges. Marcsi nehezen viseli az 

egyedüllétet is, viszont a nehéz 

anyagi körülmények miatt csak hét-

végén tudja az édesanyja látogatni. 

Minden apró segítség számít! Aki 

tud segítse a fiatal lány felépülését:

Bodor Mária 
OTP Bank 11773456-00877587

Segítség kérés



m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2016. augusztus 26. közéleti lap

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. 

Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szer-

kesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr, 

Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta:	2016.	augusztus	31.	(szerda)	15.00	óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 

ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-

ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A 

lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem 

vállalunk.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

ELHUNYTAK
Dr.	Dobos	István	élt	99	évet,	

Vékony János élt 79 évet,
Gonda Gáborné Molnár Erzsébet

élt 82 évet,
Fulajtár János élt 60 évet, 

Kevéné Tóth Ibolya élt 59 évet,
Korom Zoltán élt 70 évet,
Máté István élt 62 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Augusztus 26- szeptember 1-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Szeptember 2-8-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr,	Dózsa	Gy.	u.	22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi	ügyeletek
Augusztus 27-28-án
Dr.	Begazy	Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Szeptember 3-4-én
Dr.	Bodó	Péter
Túrkeve, Liget u. 
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

Gulyás	Ádám
(Erdős	Éva)

Gyalog Emília
(Lipták	Szilvia)

Nagy Andrea Laura
(Nagy	Andrea)

Szőke Tamás
(Kelemen	Edit)

Szűcs	Dóra
(Agárdi	Erzsébet)

www.mezoturivtv.hu

Mezőtúr Város Önkormányzata              Újvárosi Hagyományőrző Klub                                                                                                                                   

       Mezőtúr                                     

MEGHÍVÓ
A rendező szervek nevében tisztelettel meghívjuk a 12. kubikos napi 

megemlékezésre
Ideje: 2016.  szeptember  10. szombat 10 óra  

Helye:  Balassa úti kubikos szobor

Program: Ünnepi köszöntő

                Visszatekintés az elmúlt évekre

                Kultúrműsor                                                                                                                                                

                Koszorúzás, virágok elhelyezése

Herceg Antal
szervező


